
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pelayanan surat menyurat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Pekon gunung tiga 

kecamatan ulubelu kabupaten tanggamus merupakan salah satu lembaga sekertariat 

pelayanan yang bergerak di bidang surat menyurat diantaranya surat domisili, surat sporadik, 

surat jalan dan lain-lain. Surat berfungsi sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan 

komunikasi bagi pimpinan dalam membuat atau mengambil suatu keputusan secara tepat 

dalam menghadapi suatu masalah. 

Pelayanan surat menyurat pada bagian Sekretariat Pekon Gunung Tiga Kecamatan 

Ulubelu Kabupaten Tanggamus. masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal 

dalam mengelola Surat menyurat. hal ini tercermin dalam kegiatan penataan arsipnya, 

sehingga sering dijumpai penempatan arsip tidak sesuai dengan subyeknya sehingga arsip 

sulit dicari apabila diperlukan. 

Berdasrkan latar belakang diatas maka diperlukan sebuah system pelayanan surat 

dengan membangun aplikasi yang mempermudah pelayanan surat masuk dan surat keluar, 

penelitian yang akan dibuat berjudul “ Pelayanan Surat Menyurat pada Sekretariat Pekon 

Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus”. Agar dapat menunjang 

kelancaran pelaksanaan komunikasi dalam membuat atau mengambil informasi yang 

terkandung didalam surat meyurat. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pada sekretaris pekon gunung tiga maka pokok-pokok 

permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 
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a. Pelayanan surat masuk dan surat keluar pada Sekretariat Pekon Gunung Tiga 

Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus masih manual. 

b. Belum adanya laporan pengarsipan dalam bentuk komputerisasi sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian data arsip yang di perlukan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Kegiatan pelayanan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan masalah pelayanan surat masuk 

dan Surat keluar. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Dari penelitian tentang  pelayanan surat menyurat pada Sekretariat Pekon Gunung 

Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus ini bertujuan : 

a. Membuat sistem pelayanan surat menyurat pada Sekretariat Pekon Gunung 

Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus secara komputerisasi dengan 

aplikasi Borland Delphi dan MySQL sebagai database. 

b. Membuat aplikasi untuk laporan pengarsipan secara komputerisasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang  pelayanan surat menyurat pada 

Sekretariat Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus adalah: : 

a. Mempermudah pelayanan surat masuk dan surat keluar pada Sekretariat Pekon 

Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

b.  Memudahkan pencarian data sewaktu-waktu di butuhkan oleh kepala pekon 

Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 
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c. Bagi Sekretariat Pekon Gunung Tiga Kecamatan Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus sebagai bahan masukan bagi instansi, khususnya mengenai  

pelayanan surat–menyurat bagi Masyarakat Pekon Gunung Tiga Kecamatan 

Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

                          Tabel 1.1 Penelitian Tredahulu 

Judul Tahu

n 

Peneli Tujuan Metode Hasil Perbedaan 

Penelitian Penelitian Penelitian 

PENGELOLAAN 

SURAT MASUK 

DAN SURAT 

KELUAR  

2012 Nurul 

Hamidah 

merancang 

sebuah sistem 

pengelolaan surat 

dengan 

memanfaatkan 

PHP dan 

MYSQL 

metode pengumpulan 

data dan 

pengembangan 

sistem informasi. 

metode ini berupa 

survei, 

analisis,design, 

perancangan, 

implementasi. 

Hasil sistem 

pengelolah surat 

yang 

terkomputerisasi 

Perbedaan 

antara PHP. 

Dengan 

Borland 

Delphi 

Metode 

Waterfall 

SISTEM 

PENGOLAHAN 

DATA SURAT 

MASUK DAN 

SURAT KELUAR  

BERBASIS WEB 

2013 Redha 

Hidayatullah 

Sistem 

pengolahan data 

surat masuk dan 

surat keluar 

berbasis Web  

Metode Deskriptif 

dan Dedukatif  

Hasil  proses 

penginputan 

maupun pencarian 

surat menyurat 

dapat dilakukan 

dengan lebih cepat, 

tuntutan pihak 

terkait. 

Perbedaan 

antara WEB. 

Dengan 

Borland 

Delphi 

Metode 

Waterfall 

PENGELOLAAN 

SURAT MASUK 

DAN SURAT 

KELUAR  

2013  Indra 

Widyantoko 

Tujuan adalah 

mengetahui 

prosedur 

pengelolaan surat 

masuk dan surat  

Metode observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi 

Hasil pengolaan 

surat berjalan 

dengan baik dan 

lancar. 

Perbedaan 

antara  

Metode 

Waterfall 

dengan 

observasi 

 


